
  

 

Motie (art. 37 RvO) 

Onderwerp: Emissiereductie en Infrastructuur  
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 november 2017  
 
Gehoord de beraadslagingen,  
 
Constaterende dat  

- Een belangrijke pijler van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Gelderland‘ de aandacht 
voor duurzaamheid is, 

- In het recent gesloten regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ duurzaamheid als 
belangrijke doelstelling is opgenomen, 

- Emissiereductie een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid levert, 
- In IPO-verband afgesproken is om bij concessieverlening in het openbaar vervoer in 

te zetten op emissieloze bussen en dat vanaf 2025 alle nieuwe bussen en vanaf 2030 
alle bussen in het openbaar vervoer emissieloos rijden,  

- De verwachting is dat emissiereductie in vrachtvervoer de komende jaren een 
belangrijke rol gaat spelen, 

- Voor emissiereductie belangrijke aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn 
(vulpunten en oplaadpunten). 

 
Overwegende dat  

- Emissiereductie de komende jaren in zowel personenvervoer als in goederenvervoer 
steeds belangrijker wordt, 

- Emissieloze voertuigen geen traditionele brandstof, maar overwegend waterstof,  
elektriciteit, biogas en LNG zullen gebruiken. Er zal de komende jaren dan ook sterk 
geïnvesteerd moeten worden in de benodigde infrastructuur, zoals bijvoorbeeld in 
vulpunten, oplaadpunten en andere voorzieningen voor emissieloos vervoer. 

- Er ten aanzien van investeringen in deze infrastructuur sprake is van een dilemma 
tussen vraag en aanbod. Zonder vraag naar vulpunten zullen ondernemers niet gaan 
investeren en zonder investeringen in vulpunten zal er geen emissiereductie in 
personen- en goederenvervoer tot stand komen. 

- Er binnen Gelderland particuliere initiatieven bestaan waarvan geleerd kan worden 
en die als pilot kunnen dienen: Arnhem (vulpunt) en Apeldoorn (waterstofbus). Ook 
buiten Gelderland en buiten Nederland is al veel ervaring opgedaan met waterstof, 
elektriciteit en LNG.  

- De provincie er bij uitstek voor kan zorgen dat emissiereductie en uitrol van 
infrastructuur gelijk oplopen. De provincie moet hier dan ook de regiefunctie in 
oppakken. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten   

- De ambities met betrekking tot emissiereductie en benodigde infra te verwoorden in 
een notitie waarin aanpak, spreiding, tijdpad en financiële consequenties zijn 
opgenomen.  

- Daarnaast ten aanzien van de bestaande initiatieven binnen Gelderland te bezien 
hoe deze als pilots kunnen worden gerealiseerd en hiertoe met voorstellen naar 
Provinciale Staten te komen.    

 
VVD    
Ans Huisman 


